
Comunicação segura para equipas em movimento.
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O Condor é a primeira solução mundial de comunicação  
completa, instantânea e segura para equipas em movimento. 
Com o Condor, a Phonak oferece uma solução completa de 
comunicação de ponta, independentemente das suas 
necessidades específicas de comunicação, e dos ambientes 
mais hostis que as suas equipas tenham que enfrentar. A sua 
robustez torna-a extremamente segura, sendo ao mesmo 
tempo compacta, leve e de utilização confortável.
O Condor transmite en frequências que não necessitam de 
licença, poupando os incómodos burocráticos. A Condor é un 
sistema completamente móvel, que não necessita de uma 
instalação fixa ou base. A operação é simples e intuitiva.
Basta descolar e voar!

O condor é o maior pássaro voador terrestre do hemisfério 
norte. Voando em círculos e parecendo flutuar no ar, é um 
animal gracioso. Em tempos antigos os condors eram 
adorados pelo povo Moche people do Peru, e mais tarde pela 
civilização  Inca. Acreditavam que o condor reinava no 
mundo superior, e em muitas culturas dos Andes era símbolo 
de riqueza e poder. Não há designação mais apropriada para 
o inovador sistema da Phonak.

Condor:  
Comunicação sem Limites
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O Condor eferece-lhe comunicação full duplex até seis 
membros da sua equipa. Esses membros podem ouvir e falar 
simultaneamente sem ter que carregar em botões; tal como 
estar numa sala com 6 pessoas. Ao mesmo tempo, um 
número ilimitado de membros da equipa podem ouvir em 
rede fechada, e múltiplos grupos Condor podem operar na 
mesma área sem interferências. 

Condor: Full Duplex para 
Comunicação Total
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O Condor utiliza a mais recente tecnologia de encriptação digital para todas as transmissões rádio.  
Oferece um nível extremamente elevado de segurança; nem mesmo outos sistemas Condor podem 
entrar na sia rede e ouvir as comunicações. A confidencialidade é com frequência vital para a sua 
missão, para a sua organização, e acima de tudo para os seus colaboradores.  Não confie em soluções 
menos seguras.

O Condor é um sistema completo: consiste nas unidades rádio Condor e nos acessórios Phonak da 
sua escolha. O Condor pode ser configurado de acordo com as suas necessidades, quer procure 
sistemas de ouvido invisíveis, sistemas de ouvido visíveis, ou equipamento com protecção auditiva 
dinâmica para ambientes com níveis acústicos perigosos. Não são necessários componentes externos.
Lidando só com um fornecedor para todo o serviço e apoio técnico garante-lhe total tranquilidade.

Condor: Encriptação Digital para  
Confidencialidade Total

Condor: um Sistema sem Fios Completo
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Sistema sem Fios Full Duplex 
Encriptado

Modo Full duplex: fale e escute
 sem carregar em botões

Transmissão digital encriptada 
para segurança total

Interfaces Standard 

Cancelamento de ruído de ponta 
e grande controlo de volume

Long battery life

Simples e intuitivo

Raio de operação até 800 m

Até 6 utilizadores em modo duplex

Redes configuráveis

Número ilimitado de receptores 
simplex (escuta segura)

Canais isentos de LicençaPequeno, leve e ultra-robusto 

Completamente móvel; sem base Pronto a usar imediatamente 
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Soluções Completas

Sistema Condor Serenity DPC
O Serenity DPC é um sistema de protecção dinâmico com comunicação. É a solução 
ideal para as situações em que é necessária atenção completa ao ambiente e 
comunicações precisas, mas também onde os elementos da equipa devam ser 
protegidos contra níveis sonoros potencialmente perigosos. 

A dupla funcionalidade de comunicação e protecção do Serenity DPC, combinada com 
a mobilidade a ausência de interferências do Condor, resulta numa solução 
perfeitamente adaptrada a grupos de resposta rápida como os SWAT, grupos de 
salvamento e emergência, bem como funcionários industriais situados em ambientes 
ruidosos com fundições ou plataformas de petróleo.

Sistema Condor profilo
O Profilo é o primeiro sistema de comunicações camufladas à prova de interferências. 
Extremamente discreto e confortável, este sistema baseado em transdutores inclui um 
escudo incorporado EMI (interferência electro-magnética) assegurando que as suas 
transmissões de alta frequência são completamente imunes a interferências 
magnéticas e sempre claramente audíveis. 

O profilo e Condor formam um sistema profissional de comunicações, ultra-discreto 
que funciona instantaneamente sempre que o utilizador o necessita. Graças à 
mobilidade e flexibilidade do Condor e Profilo, grupos especiais de profissionais que 
tem que reagir rapidamente e sem restrições podem simplesmente pegar no sistema 
e partir, sem terem que se preocupar com estações base ou restrições de licenças.
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Sistema Condor ComCom
O ComCom é o sistema de comunicações “headset” definitivo. Desenhado com kit “mãos 
livres” para utilização com o sistema de comunicações Condor, o ComCom integra um 
microfone flexível e facilmente ajustável e moldes auditivos ergonómicos para um 
conforto durável e qualidade áudio cristalina.
 
A natureza flexível e “mãos livres” do ComCom, combinada com a funcionalidade roaming 
livre do Condor, oferecem uma solução de comunicações confortável e eficaz para os 
grupos mais exigentes: desde equipas de resposta rápida a equipas industriais 
trabalhando em situações com níveis acústicos normais, até equipas de estúdio e exte-
riores em cinema e televisão cujos membros necessitam de falar continuamente sem 
restrições.

Especificações Técnicas Condor 
 
Dimensões 120 x 60 x 25 mm

Peso 150 g

Cobertura Até 800 m em campo aberto

Bateria 3.7 V 1300 mAh

Autonomia da bateria 12 horas

Tempo de carga da bateria 3.25 horas

Modulação / encriptação FSK 1/- 60kHz/Tecla „Freq. Shift“

Sensibilidade de recepção -101 dBm (50 Ohm)

Temperatura de operação -10 a +50 °C

Temperatura de armazenagem -10 a +50 °C

Rua Joaquim Fernandes, 6 - Fanqueiro, P2670-365 Loures, Portugal
tel +351,218404677 | fax +351,218489801
www.cinesonics.pt | info@cinesonics.pt

Phonak Communications AG
www.phonak-communications.com
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